ANUNȚ RECRUTARE
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. este operatorul de
transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România.
Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și
asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă
pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței
Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și
oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.
Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcţiei Pieţe de Energie (DPE) Departament Pieţe de Energie (DPE) - Serviciul Relații Clienți (SRC), locaţia Bucureşti, am
demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

Inginer principal
Principalele responsabilități ale postului:
-

analizează schemele electrice și de masură pe care clienții le utilizează;
participă la fundamentarea deciziilor privind încheierea unor convenții / acorduri tehnice
necesare în derularea contractelor;
analizează din punct de vedere tehnic reclamațiile / solicitările clienților Companiei;
elaborează, sub coordonarea șefului ierarhic, corespondența comercială specifică;
operează date în sistemul MIS (facturi primite, facturi emise);
transmite prin curierat/poștă, fax sau e-mail corespondența Serviciului Relații Clienți;
răspunde de aplicarea, în cadrul activității proprii, a politicilor și a strategiei de dezvoltare
aprobate a Companiei, precum și a programelor aferente;
răspunde de elaborarea și încheierea contractelor specifice Departamentului Piețe de Energie.

Cerințe (studii, experiența, cunoștințe și abilități) ale postului:
-

studii superioare profil tehnic – specializare electroenergetică sau electrotehnică, nivel
S/ECTS+M;
experiență: minimum 1 an în domeniu energetic;
cunoaşterea rolului CNTEEE Transelectrica SA în piaţa de energie electrică;
cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a reglementărilor ANRE;
cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
utilizarea PC: MS Office.
bun organizator, atenţie la detalii, capacitate de sinteză şi analiză;
deprinderi de redactare adrese şi rapoarte;
abilități de lucru în echipă;
foarte bune abilități de organizare a timpului;
persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă
rugăm să trimiteți până la data de 08.12.2021 inclusiv un Curriculum Vitae actualizat (format
Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale,

performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru
care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Maria Hulpoi (pe adresa de email:
maria.hulpoi@transelectrica.ro ). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.30.35.488.
CNTEE ”Transelectrica” – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul
desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.
Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CVurile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data
menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații
precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere
a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, dacă este cazul, Tematica și Bibliografia
aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

